
Algemene beschouwing bij de Kadernota 
 
 
Friesland klimt uit de zware jaren van crisis. Daar moeten we de komende jaren de vruchten van 
plukken. Aan de ene kant wil dit college voorzichtig met financiële middelen omgaan, vanwege 
problemen op wereldniveau. Daarnaast is de groei zo bescheiden dat er een extra impuls zeker 
gewenst blijft. Evenwichtig investeren noemen we dat. Maar daardoor blijven scherpe keuzes 
achterwege en geen echte doelstelling om Fryslân verder te helpen.  
Bill Copeland (een Amerikaans dichter, schrijver en historicus) zei het als volgt: 
“Het probleem van geen doel hebben, is dat je je hele leven heen en weer rent zonder te scoren.” 
 
Rede fan Fryslân 
Er is veel aandacht voor circulaire economie. ZKH Prins Carlos sprak op 25 mei de Rede van Fryslân 
uit met de aansprekende titel: Op naar die prachtige circulair Nije Dei. Fryslân kreeg ontzettend veel 
complimenten over de aanpak van de circulaire economie. Prins Carlos zei het zo: “Op het terrein van 
circulaire economie steekt Fryslân er als provincie in Nederland met kop en schouders boven uit”. 
Mooi al die complimenten en mooie woorden. Belangrijker is te beseffen dat een voorsprong 
behouden moeilijker is dan deze te verkrijgen. Circulaire economie wordt de belangrijkste 
(banen)motor voor de toekomst genoemd. Daarmee staat dit begrip gelijk met werk, echte banen. 
Opvallend is dat in de kadernota met geen woord wordt gerept over de circulaire economie. Heeft 
het college dit over het hoofd gezien? Welke principiële keuzes gaat dit college maken om de 
voorsprong op het gebied van de circulaire economie te behouden?  
 
KH2018 
KH2018 moet feest zijn van allen. Gemeenten worden opgeroepen om actief mee te doen. Ook in de 

financiering. Maar dat is wel lastig als er kansrijke projecten worden aangedragen – bijvoorbeeld 

Museum Dr888 en De Stijl - ook met enthousiasme worden ontvangen en vervolgens worden af 

geserveerd vanwege financiën. Het risico is groot dat  KH2018 opgaat in een roes van evenementen, 

maar dat de basisstructuur wordt vergeten. Is het college zich hiervan bewust? 

Windenergie 
Het opgestelde vermogen op land daalt. Het is onder de huidige subsidieregeling niet rendabel om 

onderhoud te plegen aan bestaande, kleine  molens. Die vallen uit. Ze staan er nog wel, maar leveren 

gaan energie meer. Ze worden soms ontmanteld en verkocht.  Daarmee komt uiteindelijke doel van 

530,5 MW in gevaar. Molens op het land moeten 160 MW opwekken. De kans bestaat dat dit 

vermogen op land verdwijnt. Effectief realiseert Fryslân daarmee 370 MW. Hoe gaat college met dit 

gegeven om? Is daar in de plannen rekening mee gehouden? Investeren in windpark is mooi, maar 

als daarmee de doelstellingen niet worden gehaald, waar geven we dan ons geld aan uit?  

Samenwerking 
Geen grote bijstellingen, maar niet zonder ambities. De omschreven ambities kosten geen geld, maar 
leveren ook geen banen op. Samenwerken lijkt een logische stap. Maar is samenwerken een ambitie 
of een must? 
 
Stresstest 
Uit de stresstest blijkt een maximaal risico van € 104 mln te kunnen optreden. Het college geeft aan 
dit op te vangen uit de reserve NUON van € 100 mln. Hoe komt het dan met de risico’s van 
Breedband en FSFE, waarvoor deze reserve toch is aangehouden?  
 
 
 
 



INHOUDELIJK 
Een karige nota met een karige ambitie van 13 mln. Gefinancierd uit het overschot uit de 
jaarrekening van 2015 (was 21 mln). Het lijkt meer een boekhoudkundig rapport dan een  serieuze 
aanzet naar een begroting voor 2017. 
 
De provincie wil een samenwerker en verbinder zijn. Een mooi streven. Hoe denkt het college dit te 
doen? Vorige periode een cultuur omslag in gang gezet er komt een reorganisatie. Hoe staat het 
eigenlijk met de cultuuromslag?  
 
College wil scherper opereren richting Brussel. Wat ging er mis in het verleden? Er moet volgens het 
college meer lobbykracht komen. Hoe gaat het college dit doen naast de aanwezige lobbykracht 
vanuit het SNN en de F4 gemeenten? 
 
Omdat het stuk ambitieloos is, doen wij een aantal concrete handreikingen. Ik hoop dat het college 
een aantal van die handreikingen ook daadwerkelijk aanneemt. 
 
Moties: 

1. Vrijval Wff gebruiken voor circulaire economie (13 mln) 
2. Legacy KH 2018 
3. Fryslân Under Wetter 
4. Onderzoek participatie in Groningen Airport Eelde 
5. Duurzame voorwaarden voor verpachten grond 
6. Duurzaam provinciegebouw 
7. Zonnepanelen op het dak??? 

 
 
 


